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Saját költségén építtette meg az első, 
mindössze egy méter hosszú mold-

vai autópályát Suceava megyében Ștefan 
Mandachi vállalkozó, tiltakozásul amiatt, 
hogy Moldva maradt az ország egyedüli 
olyan történelmi régiója, ahol eddig egyet-
len méter autópálya sem épült. A vagyonát 
gyorsétkezdékkel megalapozó üzletember 
elmondta: valódi betonalapozással, több 
rétegű aszfaltburkolattal, elválasztó korlá-
tokkal és leállósávval rendelkező, kétszer 
kétsávos „gyorsforgalmi” útszakaszt épít-
tetett a kolostorairól híres Voroneţ és Putna 
közötti országút közelében. A munkálatok-

ról készült videófelvétel tanúsága szerint 
az egy méter „hosszú” sztráda mellé az 
óránként 130 kilométeres sebességkorláto-
zásra fi gyelmeztető táblát is kihelyezték.

Mandachi március 15-én, 15 órakor akar-
ja felavatni az „autópályát”, és tevékenysé-
ge 15 perces megszakítására – buzdít min-
denkit, aki hozzá hasonlóan szívügyének 
tekinti a romániai infrastruktúra-fejlesztés 
ügyét. Külön kihívást intézett olyan ismert 
vállalkozókhoz, mint Ion Țiriac, Gigi Beca-
li vagy Viorel Cataramă.

Az üzletember egy YouTube-videóban 
rámutatott, kiszámolta: mostanáig másfél 
évet veszített életéből volán mögött, ami-
óta gépjárművezetői jogosítványa van – 15 

év alatt több mint 500 000 kilométert tett 
meg. Arra is ráirányította ugyanakkor a 
fi gyelmet, hogy az elmúlt 30 év leforgása 
alatt a romániai utakon 60 000 ember vesz-
tette életét, ami egy Gyulafehérvár-nagysá-
gú város lakosságát jelenti. Mandachi azt 
állítja magáról, hogy nem politizál, nem 
tagja semmilyen pártnak vagy egyesület-
nek, de a Hotnews.ro hírportál úgy tudja: 
ő pénzelte a „Románia autópályákat akar” 
feliratú óriásplakátok kihelyezését szerte 
az országban.
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A TÚLTERHELTSÉG MIATT MÁR MOST NEHÉZKESEN MŰKÖDIK AZ ELEKTRONIKUS RENDSZER

Online adóbevallás: ajánlott sietni

Ștefan Mandachi építtette meg az első, alig egy méter hosszú moldvai autópályát

Már most le van terhelve az egységes 
adóbevallások online benyújtására 
szolgáló elektronikus rendszer, ezért 
nem ajánlott a március 15-ei határidő 
előtti napokig várni a nyilatkozat le-
adásával. A korábbi évekhez képest 
idén ezt két hónappal korábban kell 
megtenni – egyelőre nem tudni, az 
érintettek közül mennyien feledkez-
tek meg az előre hozott határidőről.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

T íz napjuk maradt az adóbevallás be-
nyújtására azoknak, akik tavaly va-
lamilyen független tevékenységből 

valósítottak meg jövedelmet. A március 
15-ei határidőt azért is fontos észben tarta-
niuk az érintetteknek, mert újdonságnak 
számít az előző évekhez képest, korábban 
ugyanis május 25-én, tehát több mint két 
hónappal később járt le az említett termi-
nus. Változás ugyanakkor az is, hogy ettől 
az évtől már kizárólag elektronikus formá-
ban fogadja az egységes adóbevallásokat 
az Országos Adóhatóság (ANAF).

Nem célszerű tovább halogatni
Mivel a nap huszonnégy órájában folya-
matosan nő azoknak a száma, akik eleget 
tettek adóbevallási kötelezettségüknek, 
nem volna értelme arányokról beszélni, 
pontosan csak a március 15-ei határidő 

lejártakor derül majd ki, hogy az adó-
bevallási kötelezettség érintettjei közül 
mennyien nyújtották be időben a nyi-
latkozatot – tájékoztatott Katona Hajna 
adóügyi osztályvezető. Felhívta viszont a 
fi gyelmet arra, hogy a nyilatkozat kitöl-
tésére szolgáló, az  ANAF honlapjának 
főoldaláról elérhető Egyéni Virtuális Tér 
(Spaţiul Privat Virtual – SPV) felület már 
most le van terhelve és meglehetősen 
lassan működik, ezért sem érdemes a 
határidő előtti utolsó napokra hagyni az 
adóbevallás leadását. „Az a tapasztalat, 

hogy nagyon nehezen megy. Azt a felüle-
tet, amit az adófi zető használ, mi nem is 
látjuk, de a visszajelzések alapján tudjuk, 
hogy nagyon sokat kell várni” – fogal-
mazott a székelyudvarhelyi közpénzügyi 
hivatal adóügyi osztályának vezetője, aki 
ugyanakkor a benyújtott nyilatkozatra ér-
kező visszaigazolás fontosságát is hang-
súlyozta. „Akármennyire türelmetlenek, 
vissza kell nézni azt a bizonylatot, és meg 
kell győződni róla, hogy beérkezett az 
adóbevallásuk” – nyomatékosította. Ezt 
azért fontos hangsúlyozni, mert az egy-
séges adóbevallás benyújtásáról szóló 

visszaigazolás után egy másodikat is kell 
kapnia az ügyfélnek arról, hogy a nyilat-
kozatban nincs hiba és az beérkezett a 
pénzügyhöz. Ellenkező esetben – azaz ha 
az ügyfél nem kapott második visszaiga-
zolást – az elektronikus adóbevallást meg 
sem kapta a pénzügy. A határidő-túllépés 
pedig 50-től 500 lejig terjedő pénzbírságot 
eredményezhet a vonatkozó jogszabály 
értelmében.

Nem jellemzők
a felhasználói gondok
Ami az elektronikus adóbevallásra történő 
teljes áttérést illeti, Katona Hajna kérdé-
sünkre elmondta, igaz ugyan, hogy ettől 
az évtől lehet kizárólag online benyújtani 
a nyilatkozatot, de egy-két adókategóriát 
leszámítva már tavaly is lehetőség volt ezt 
megtenni, így az átállás voltaképpen már 
múlt évben megtörtént, nem jellemző, 
hogy idén gondjuk volna az adózóknak a 
rendszer használatával. Azoknak viszont, 
akik idén nyújtanak be először egységes 
adóbevallást, fontos tudniuk, hogy az 
Egyéni Virtuális Térbe való regisztrációhoz 
szükségük lesz egy azonosító számsorra, 
amelyért fel kell keresniük a legközelebbi 
közpénzügyi hivatalt. „Egy előző évi adó-
kivetési ív iktatószámával tud regisztrálni, 
azt már a rendszer felismeri, és beazono-
sítja a felhasználót mint korábbi adófi ze-
tőt. Akinek ez nincs, tulajdonképpen azért 
kell eljönnie az adóhatósághoz, hogy mint 
egyént beazonosítsuk a személyi aktái 
alapján” – magyarázta Katona Hajna.
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Tovább nőtt a fogyasztás
Januárban 6,6 százalékkal nőtt a kiske-
reskedelmi forgalom volumene az előző 
év azonos időszakához mérten – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). A szezonális és naptárhatással 
kiegészített adatok szerint 6,1 százalékos 
volt a növekedés üteme. A kiigazítatlan 
növekedéshez főleg a nem élelmiszerek  
értékesítésének 9,4 százalékos emelkedé-
se járult hozzá. Az üzemanyag-eladás 5,8 
százalékkal emelkedett, míg az élelmi-
szerek értékesítése 4,3 százalékkal volt 
nagyobb tavaly januárhoz mérten. Az 
előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal 
csökkent a forgalom.
 
Sokan dolgoznak állva
A romániai alkalmazottak 35 százaléka 
állva dolgozik, 26,5 százalékuk mérsékelt 
fi zikai erőfeszítést tesz, 12,5 százalékuk-
nak pedig fokozott fi zikai erőfeszítést 
igényel a napi munka – derül ki az Euró-
pai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 
által tegnap nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. Az uniós átlag: 39 százalék ülve 
dolgozik, 20 százalék állva, 30 százalék 
hoz mérsékelt erőfeszítést, 12 százalék 
pedig fokozottat. Ülve dolgoznak azok, 
akik számítógépen végzik a munkájukat, 
callcenterekben alkalmazottak vagy 
sofőrök. Állva dolgoznak eközben a taná-
rok vagy az eladók. Mérsékelt erőfeszítést 
hoznak az autószerelők vagy más sze-
relők, az építőiparban dolgozók részéről 
pedig fokozott erőfeszítésre van szükség. 
Hollandiában (55%), Németországban 
(54%) és Luxemburgban (52%) a többség 
ülve dolgozik. A romániai alkalmazot-
taknál is többen dolgoznak viszont állva 
Spanyolországban (43%).
 
EU-pénzek: Plumb elégedett
Másfél év alatt 8,6 milliárd eurónyi 
európai uniós forrás érkezett Romániába 
– jelentette be hétfő este Rovana Plumb 
EU-alapokért felelős miniszter. Mint 
rámutatott, kiindulópontnak a 2017-es év 
közepét vette, amikor a menedzsmentha-
tóságok elkezdhettek működni. „Euró-
pai uniós szinten az átlag 29 százalék, 
Románia 28 százalékon áll. Az országba 
8,6 milliárd euró érkezett strukturális 
alapokra és beruházásokra, úgy hogy 
abban bízom, hogy 2019-ben ezt sikerül 
felülmúlni” – fejtette ki Plumb a román 
közszolgálati televízió (TVR1) műsorában.
 
A PSD az ellenzékre mutogat
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Ment-
sétek meg Romániát Szövetség (USR) 
olyan nagyvállalatok kedvéért kéri a 114-
es sürgősségi kormányrendelet hatályon 
kívül helyezését, amelyek megsértődtek, 
mert profi tjuk csökkentésére kényszerül-
nek – olvasható a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) Facebook-oldalán. A nagyobbik 
kormánypárt szerint a kérdéses jogsza-
bály visszavonásának az lenne a követ-
kezménye, hogy csökkenne a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező és az építke-
zési szektorban dolgozó alkalmazottak 
minimálbére, április elsejétől nőne a gáz 
és az elektromos energia ára, le kellene 
mondani a nyugdíjpont értékének szep-
tember elsejére tervezett emeléséről, és 
nőnének a hitelek törlesztőrészletei. „Ezt 
kéri a PNL és az USR néhány nagyvállalat 
kedvéért. Nem fogjuk engedni!’ – üzenik.

 1 euró       4,7506
1 dollár      4,1933
 1 svájci frank 4,1913
1 font sterling 5,5220
100 forint 1,5056

Valutaváltó

Tiltakozásképpen épített egy méter autópályát

 » Változás az is, hogy ettől 
az évtől már kizárólag elekt-
ronikus formában fogadja az 
egységes adóbevallásokat az 
Országos Adóhatóság (ANAF).

Szolidarizáló havasalföldiek

Két câmpinai cég csatlakozik Ștefan 
Mandachi suceavai üzletember tiltako-
zásához, aki épített egy méter autó-
pályát, és március 15-én 15 órakor 15 
percre megszakítanak minden tevékeny-
séget. „Szolidaritást vállalunk, mivel 
Ștefan Mandachihoz hasonlóan, mi is 
elégedetlenek vagyunk azzal, hogy a 
hatóságok nem foglalkoznak a sztrá-
daépítésekkel. Mi a Ploiești–Brassó 
autópályát akarjuk, amiről annyi ideje 
beszélnek, de nem tesznek semmit! A 
főutak túlzsúfoltak, értékes időt veszí-
tünk, órákat, napokat az életünkből a 
végeláthatatlan sorokban. A mi útjaink a 
legveszélyesebbek Európában, minden 
évben ezrek veszítik életüket közlekedé-
si balesetekben emiatt a rossz állapotú 
infrastruktúra miatt. Autópályákra van 
szükségünk, hogy életeket mentsünk 
meg, mint ahogy a jó infrastruktúra 
hozzájárul ennek az országnak a valós 
gazdasági fejlődéséhez is” – áll közös 
közleményükben.




